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COLÉGIO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 
 
Plano de Atividades 2022 
 

 
O Plano de Atividades do Colégio do Património Arquitetónico, de 2022, prevê as seguintes 
ações: 

 
1)  Um ciclo de mesas-redondas; 
2) Um conjunto de visitas técnicas a obras; 
3) Um seminário temático; 
4) A primeira edição do Prémio do CPA; 
5) A participação no 16.º Congresso. 
 

Estas vertentes de atuação do CPA serão concretizadas, em articulação com o Conselho 
Diretivo Nacional (CDN), detalhando-se seguidamente. 

1. Mesas-redondas  
Intervenções em património arquitetónico e urbano: desenho, critérios e metodologias 

 
Realização de cinco (5) mesas-redondas em formato online – apresentação de dois 
projetos/obras em paralelo com discussão posterior. 
 
Com este ciclo de mesas-redondas, o CPA pretende colocar em debate diferentes formas de 
abordagem ao património arquitetónico e urbano, respetivas metodologias e soluções 
conceptuais e construtivas, a partir da apresentação de casos. Partindo do princípio da 
diversidade de abordagens, por força dos diferentes contextos de intervenção e das diversas 
referências culturais dos autores, pretende-se também estimular a clarificação de conceitos e 
o debate em torno dos limites de transformação, à luz da história das intervenções sobre o 
património e das necessidades e desafios que a sociedade atual coloca. Serão apresentados 
casos relativos a tipologias e a programas diversos, com diferentes escalas e em diferentes 
contextos. 

2. Visitas técnicas 

Intervenções em património arquitetónico monumental e corrente 
 
Realização de quatro (4) visitas técnicas a obras em curso, uma por trimestre. Estas vistas 
deverão ser feitas a sítios, monumentos ou edifícios correntes com obras a decorrer e em 
territórios diversos dentro do país. Porque se pretende que as visitas aconteçam durante a 
obra, o número dos seus participantes é relativamente limitado. 
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3. Seminário temático 
No decurso da celebração, em 2022, do centenário do nascimento de um conjunto relevante 
de arquitetos modernos 
 
O seminário deve decorrer em formato online, durante um dia, e centra-se no conhecimento 
da obra destes arquitetos, aproveitando o facto de ainda existirem testemunhos próximos 
(colaboradores e/ou familiares) da sua atividade e também de existir investigação crítica sobre 
a mesma. O seminário poderá ser complementado pela visita a algumas obras destes 
arquitetos que tenham sofrido intervenções recentes que se considerem exemplares. 

4. Prémio do CPA 

O Regulamento do Prémio do CPA encontra-se finalizado, o seu âmbito estabelecido e será 
apresentado brevemente aos membros. Do regulamento: 
 
O Prémio Colégio do Património Arquitetónico da Ordem dos Arquitectos é promovido e 
organizado pelo Colégio do Património Arquitetónico (CPA), em articulação com o Conselho 
Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitectos (CDNOA) e tem como objetivo a valorização dos 
trabalhos de investigação de Mestrado na área do património arquitetónico português ou de 
origem portuguesa que possuam originalidade ou contribuam significativamente para o avanço 
do conhecimento nessa área. 
 
O prazo de candidaturas e avaliação das mesmas será feito no primeiro trimestre do ano, 
sendo o vencedor anunciado e o prémio desta primeira edição atribuído em abril, na data da 
celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, em cerimónia que contará com a 
presença do Presidente da Ordem. 

5. Participação no 16.º Congresso 
O CPA pretende intervir no Congresso da OA, em moldes a definir nos termos do seu 
regulamento. 
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